LOVÆNDRINGER I EFTERÅRET 2018
LOVHÆFTET BESKÆFTIGELSESINDSATSLOVE
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

•
•

lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 4
lov nr. 1527 af 18/12 (Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen
og bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler som supplerer EURES-forordningen) § 1

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•
•

lov nr. 1527 af 18/12 (Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen
og bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler som supplerer EURES-forordningen) § 4
lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning
af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) § 9

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (§§ 46-73, 85 c-87 a & 93-118)
• lov nr. 1517 af 18/12 (Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et
månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet,
undtagelse for opfølgning på visse sager efter samkøring af oplysning om løntimer m.m.)
• lov nr. 1710 af 27/12 2018 (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.) § 1

LOVHÆFTET FORVALTNINGSLOVE
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
• lov nr. 1430 af 5/12 2018 (Initiativer mod sort arbejde m.v.) § 8
• lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 9
• lov nr. 1701 af 27/12 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse
og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag) § 12, jf. bek. nr. 1740 af 27/12 2018
• lov nr. 1705 af 27/12 2018 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 61
• lov nr. 1711 af 27/12 2018 (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og
skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven) § 14
Straffeloven §§ 152-152 f, §§ 263-264 d, § 279 og §§ 289-289 a
• lov 1719 af 27/12 2018 (Freds- og ærekrænkelser m.v.) § 1
Retsplejelov Kapitel 31 (§§ 323-336) og Kapitel 75 (§§ 808-811)
• lov nr. 1541 af 18/12 2018 (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v.) § 2
• lov nr. 1711 af 27/12 2018 (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og
skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven) § 15
Lov om Den Sociale Investeringsfond
Lov nr. 1462 af 11/12 2018

LOVHÆFTET KONTANTHJÆLPSLOVE
Lov om aktiv socialpolitik
• lov nr. 1522 af 18/12 2018 (Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige
og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb) § 2
• lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 1
• lov nr. 1527 af 18/12 2018 (Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen
og bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler som supplerer EURES-forordningen) § 2
Lov om fleksydelse

•

lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 8

LOVHÆFTET PENSIONSLOVE
Lov om social pension (førtidspension fra 2003 og folkepension)
• lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 2
• lov nr. 1548 af 19/12 2018 (Gennemførelse af aftale om fokusering af
DR og afskaffelse af medielicensen m.v.) § 5
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
• lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 3
• lov nr. 1548 af 19/12 2018 (Gennemførelse af aftale om fokusering af
DR og afskaffelse af medielicensen m.v.) § 6

LOVHÆFTET SERVICELOVE
Lov om social service
• lov nr. 1530 af 18/12 2018 (Mere kvalitet i plejefamilier) § 1
• lov nr. 1711 af 27/12 2018 (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og
skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven) § 13
• lov nr. 1720 af 27/12 2018 (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af
indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvist
lukkede og sikrede døgninstitutioner) § 1
Lov om socialtilsyn

•
•

lov nr. 1530 af 18/12 2018 (Mere kvalitet i plejefamilier) § 2
lov nr. 1720 af 27/12 2018 (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af
indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvist
lukkede og sikrede døgninstitutioner) § 3

Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

•
•

lov nr. 1530 af 18/12 2018 (Mere kvalitet i plejefamilier) § 3
lov nr. 1720 af 27/12 2018 (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af
indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvist
lukkede og sikrede døgninstitutioner) § 2

Forældreansvarslov

•

lov nr. 1711 af 27/12 2018 (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet
fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven) § 1

Lov om forsøg med et socialt frikort

•

lov nr. 1433 af 5/12 2018 (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse
af afgørelser om skattenedslag, skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.) § 2

Lov om ungdomskriminalitet
Lov nr. 1705 af 27/12 2018

LOVHÆFTET SUNDHEDSLOVE
Sundhedsloven
• lov nr. 1518 af 18/12 2018 om erhvervsfremme § 41
• lov nr. 1554 af 18/12 2018 (Kontrolforanstaltninger mod poliovirus og andre
biologiske stoffer, opsplitning af lægemiddelpakninger til veterinær brug og gebyr
for visse opgaver vedrørende medicinsk udstyr m.v.) § 1
• lov nr. 1555 af 18/12 2018 (Autorisation af ambulancebehandlere og registrering af
ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere), opgavespecifik
autorisation af behandlerfarmaceuter, genordination af receptpligtig medicin,
ordination af dosisdispensering med tilskud, organisatorisk ansvar m.v.) § 3
• lov nr. 1556 af 18/12 2018 (Indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet)
• lov nr. 1732 af 27/12 2018 (Ændring af aldersgrænsen for stillingtagen til
organdonation og transplantationsrelateret forskning på hjernedøde samt
obduktion af personer, der dør pludseligt og uventet) § 1
Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
• lov nr. 1555 af 18/12 2018 (Autorisation af ambulancebehandlere og registrering af
ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere), opgavespecifik
autorisation af behandlerfarmaceuter, genordination af receptpligtig medicin,
ordination af dosisdispensering med tilskud, organisatorisk ansvar m.v.) § 5
Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
• lov nr. 1555 af 18/12 2018 (Autorisation af ambulancebehandlere og registrering af
ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere), opgavespecifik
autorisation af behandlerfarmaceuter, genordination af receptpligtig medicin,
ordination af dosisdispensering med tilskud, organisatorisk ansvar m.v.) § 1

LOVHÆFTET SYGDOMS- OG BARSELSLOVE MV.
Lov om sygedagpenge
• lov nr. 1522 af 18/112 2018 (Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige
og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb) § 1
• lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 7
• lov nr. 1710 af 27/12 2018 (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.) § 2
Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)
• lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 6
• lov nr. 1710 af 27/12 2018 (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.) § 3
Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

•

lov nr. 1709 af 27/12 2018 (Styrket fokus på omgangstonen på arbejdspladsen i sager
om seksuel chikane samt forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane)

LOVHÆFTET UDLÆNDINGELOVE
Udlændingeloven
• lov nr. 1321 af 27/11 2018 (Forbud mod proformaægteskab og
Nationalt ID-centers rolle og funktioner m.v.) § 2
• lov nr. 1572 af 18/12 2018 (Justering af de supplerende overførte
betingelser for ægtefællesammenføring)
• lov nr. 1711 af 27/12 2018 (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og
skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven) § 38
Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
• lov nr. 1735 af 27/12 2018 (Henlæggelse til kommunalbestyrelserne af
grundlovsceremonier, forhøjelse af gebyr for ansøgning om dansk indfødsret ved
naturalisation samt fastsættelse af nærmere regler om udlændinges fravær i undervisning i dansk m.v.) § 2
Lov om dansk indfødsret
• lov nr. 1735 af 27/12 2018 (Henlæggelse til kommunalbestyrelserne af
grundlovsceremonier, forhøjelse af gebyr for ansøgning om dansk indfødsret ved
naturalisation samt fastsættelse af nærmere regler om udlændinges fravær i undervisning i dansk m.v.) § 1

